
 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 
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O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 

 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 

 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do atendimento 

básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 

quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 

senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os profissionais 

que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos 

até chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 

02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância da 

função emotiva ou expressiva. 

(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas 

cidades e países. 

(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 

Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados sujeitos 

que possuem uma posição ideológica definida. 

 

03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem ideia 

do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 

 

(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 

(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não 

é o CFM que fala, mas, seus representantes.  

(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 

(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos estrangeiros.  

(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, à 

primeira pessoa do plural. 

 

04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado 

por vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 

 

(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 

(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 

(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 

(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 

(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 

05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 

pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 

(A) explicação; adição; finalidade.    (D)  contraste; contraste; causa. 

(B) adição; contraste; explicação.    (E)  contraste; contraste; explicação. 

(C) comparação; contraste; causa. 

 

06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho seguinte, 

está em desacordo com o uso culto da língua.  

 

“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 

(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 

(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 

(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 

(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 

(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 

 

07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre a 

forma verbal em destaque: 

 

(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo. 
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(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo. 

(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 

(D) Constitui uma forma nominal do verbo. 

(E) Trata-se de um verbo no gerúndio. 

 

08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das coisas 

que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. Assinale a 

opção CORRETA quanto ao uso da crase. 

 

(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 

(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 

(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 

(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 

(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 

 

09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 

 

(A) Conativa.     (D)  Referencial. 

(B) Emotiva.     (E)  Fática. 

(C) Metalinguística. 

 

10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 

 

(A) tempo.     (D)  dúvida. 

(B) modo.      (E)  lugar. 

(C) negação. 

 

 
 
 
11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades: 

 

(A) Atenção integral de saúde   (D)  Atenção primitiva de saúde 

(B) Atenção básica de saúde   (E)  Atenção à saúde da família 

(C) Atenção integralizada de saúde 

 
12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente instituído 

e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de recurso no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 

(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família. 

(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde. 

(C) A estratégia Saúde da Família. 

(D) Pacto de Gestão. 

(E) Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 

 

13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde, da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 

 

(A) Conselho Deliberativo de Saúde    (D)  Conselho de Saúde 

(B) Comissão Colegiada de Saúde    (E)  Comissão de Diretos Humanos 

(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 

saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 

 

(A) Estratégia Saúde da Família    (D)  Programa de Agente Comunitário de Saúde 

(B) Pacto pela Saúde      (E)  Política Nacional de Atenção Básica 

(C) Política Nacional de Medicamento  

 

15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele é 

composto por: 

 

(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 

(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 

(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 

(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 

(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 

 

16. Tem por objetivos observar e analisar permanentemente a situação de saúde da população, articulando-se em 

um conjunto de ações destinadas ao controle determinante dos riscos e danos à saúde da população que habita 

nos territórios, garantindo integralidade da atenção à saúde individual e coletiva:  

 

(A) Atuação Primária de Saúde    (D)  Diretrizes do Controle de Doenças 

(B) Vigilância em Saúde     (E)  Educação para Saúde 

(C) Rede de Saúde 

 

17. Para o Ministério da Saúde, é uma estratégia que visa atender ao indivíduo e à família de forma integral e 

contínua, desenvolvendo ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, cujo objetivo geral é contribuir 

para reorientação do modelo assistencial a partir da atenção básica em conformidade com os princípios do SUS: 

 

(A) Programa de Atenção Básica    (D)  Sistema Unificado de Saúde 

(B) Programa Saúde Unificada    (E)  Estratégia da Saúde da Família 

(C) Programa de Saúde Pública 

 

18. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistencial individual e coletiva, preservação 

da autonomia das pessoas, igualdade da assistência à saúde, divulgação de informações quanto ao potencial 

dos serviços de saúde e utilização pelo o usuário e participação da comunidade constituem:  

 

(A) ações de saúde que complementam o Sistema Único e Descentralizado da Saúde. 

(B) os princípios da rede de atenção à saúde. 

(C) as diretrizes do Estado para a saúde da população. 

(D) os princípios e diretrizes que integram o Sistema Único de Saúde. 

(E) os princípios que integram a gestão do Sistema Único de Saúde. 

 

19. Regula, em todo território nacional, as ações e serviços de saúde, executando isoladamente ou conjuntamente 

em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado, bem como 

dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos 

serviços correspondentes e dá outras providencias: 

 

(A) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

(B) Lei nº 8.080, de 29 de setembro de 1990. 

(C) Lei nº 8.142, de 19 de setembro de 1990. 

(D) Lei nº 8.142, de 29 de setembro de 1990. 

(E) Lei nº 8.090, de 11 de setembro de 1990. 
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20. É uma prática social, é um processo sistemático e contínuo, com conteúdo ético, técnico, político e pedagógico 

que contribui para formação da consciência crítica das pessoas, visando à participação da população e à 

qualidade de vida, como um sujeito ativo e transformador da realidade: 

 

(A) Educação popular em saúde.    (D)  Determinação social de saúde. 

(B) Instrumento de gestão em saúde.   (E)  Educação, cidadania e saúde integral. 

(C) Educação em saúde. 

 
 
 
 
21. Os sintomas abaixo estão associados à Doença do Refluxo Gastresofágico, EXCETO: 

 

(A) vômitos persistentes. 

(B) choro excessivo. 

(C) desaceleração do ganho de peso. 

(D) manifestações respiratórias como tosse crônica e/ou crises de apneia. 

(E) fezes diarreicas. 

 

22. Em relação ao aleitamento materno, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) O colostro, leite produzido nos primeiros dias pós-parto, é o leite ideal nos primeiros dias de vida, inclusive 

para bebês prematuros, pelo seu alto teor de proteínas. 

(B) A oferta de chás, sucos e água é desnecessária até o 6º mês de vida do bebê e pode prejudicar a sucção, 

fazendo com que ele mame menos leite materno. 

(C) A pega errada vai prejudicar o esvaziamento total da mama, impedindo que o bebê mame o leite posterior 

(leite do final da mamada) que é rico em carboidratos, interferindo na saciedade e encurtando os intervalos 

entre as mamadas. 

(D) Se o lactente não ganha peso quando é alimentado com leite materno exclusivo, é necessário investigar 

erros de técnica de amamentação, dificuldades na sucção e doenças. 

(E) A produção de leite materno é estimulada pela prolactina, que se eleva com a sucção eficaz do lactente e a 

ejeção do leite é mediada pela ocitocina. 

23. Assinale a opção INCORRETA em relação à alimentação nos dois primeiros anos de vida. 

 

(A) A partir dos 6 meses, as necessidades nutricionais da criança já não são mais atendidas só com o leite 

materno, embora este ainda continue sendo uma fonte importante de calorias e nutrientes. 

(B) A partir do 6º mês de vida, o reflexo de protrusão da língua diminui progressivamente, o que facilita a 

ingestão de alimentos semissólidos. 

(C) Com a introdução dos alimentos complementares, é importante que a criança receba água nos intervalos. A 

água oferecida deve ser a mais limpa possível (tratada, filtrada e\ou fervida). 

(D) Os alimentos complementares são chamados de alimentos de transição e devem ser administrados de 

forma gradativa; caso a criança não os aceite, adiar a oferta para após um ano de idade. 

(E) As carnes são importante fonte de ferro e, a partir dos 6 meses, sempre que possível, devem estar 

presentes nas papas salgadas. 

 

24. Assinale a opção INCORRETA considerando o crescimento normal de uma criança. 

 

(A) Durante a primeira semana de vida, o peso poderá diminuir até 10% em relação ao peso de nascimento, 

como resultado da eliminação do excesso de líquido extravascular e da ingestão limitada. 

(B) A criança deve recuperar ou exceder o peso do nascimento entre o sétimo e o décimo dia de vida, 

aumentando em média 30g por dia. 

(C) Aos 6 meses de vida, a criança dobra o peso do nascimento e, aos 12 meses, triplica este peso. 

(D) O crescimento do cérebro, que apresenta uma intensa velocidade nos 2 primeiros anos de vida, deve ser 

avaliado através da medida do Perímetro Cefálico (PC). 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(E) O crescimento genital apresenta crescimento acelerado aos 2 anos de vida e refere-se ao crescimento dos 

ovários, útero e anexos, epidídimo, testículos, vesículas seminais e próstata. 

 

25. Uma criança saudável com idade de 12 meses deverá apresentar as seguintes aquisições em seu 

desenvolvimento: 

 

(A) No desenvolvimento da linguagem, deve expandir o vocabulário de 50 a 400 palavras, dizer a primeira frase 

e iniciar conversa. 

(B) No desenvolvimento Psicossocial, ocorre a “ansiedade da separação do cuidador, suas limitações 

aparecem por meio da fantasia e do jogo”. 

(C) Usa a linguagem por meio de palavras isoladas, tem forte conexão com o cuidador, reserva com estranhos, 

manifestações de emoções mais definidas. 

(D) Inicia as brincadeiras e os jogos interativos e o processo de socialização é evidente pelo desejo de ter 

amigos. 

(E) No desenvolvimento motor, percebe que a criança já é capaz de subir e descer escadas alternando os pés, 

podem saltar sobre um dos pés de 4 a 6 vezes e saltar até 80 cm. 

 

26. Em relação à puberdade é INCORRETO afirmar. 

 

(A) Na puberdade, a velocidade de crescimento aumenta em razão da presença de esteroides sexuais. 

(B) As meninas iniciam a puberdade 1 a 2 anos antes dos meninos e apresentam o estirão do crescimento no 

começo do processo puberal. 

(C) Os meninos apresentam o estirão puberal no final da puberdade e têm um pico na velocidade de 

crescimento maior que as meninas. 

(D) A gonadarca é expressa clinicamente por meio do desenvolvimento das mamas nas meninas, e do aumento 

dos testículos, nos meninos. 

(E) A menarca ocorre na fase de aceleração do crescimento, no início do processo puberal. 

 

27. Considerando a Diarreia causada pelo rotavirus, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) Constitui a principal causa de diarreia grave em menores de 2 anos de idade. 

(B) A diarreia pode ser do tipo osmótica ou secretora. 

(C) Nos países de clima temperado, são mais frequentes nos meses mais frios, enquanto, nos países tropicais, 

ocorrem ao longo do ano. 

(D) A gravidade do quadro clínico é maior nos casos de reinfecção com o mesmo sorotipo do vírus. 

(E) O quadro clínico, quase sempre, tem início com vômitos, febre, fezes líquidas e abundantes e sinais de 

desidratação. 

 

28. Uma criança de 2 anos e 2 meses de idade deu entrada em um hospital de urgência, apresentando um quadro 

de vômitos, febre alta e diarreia liquida de até 8 vezes ao dia, iniciado há cerca de 24 horas. Apresentava-se 

irritada, ávida por água, que bebia rapidamente, olhos encovados, lágrimas ausentes, boca e língua secas. 

Baseado no diagnóstico da criança, a conduta a ser instituída é: 

 

(A) Antiemético venoso, antitérmico e antibióticos. 

(B) Escolher o Plano A para a hidratação da criança, com o uso de sais de reidratação oral em pequenos 

volumes e em curtos intervalos de tempo. 

(C) Escolher o Plano B para a hidratação da criança, utilizando os sais de reidratação oral em volume de 50 a 

100ml\Kg em pequenos intervalos de tempo, em um período de 4 a 6 horas.  

(D) Escolher o Plano C para a hidratação da criança, utilizando três fases: expansão (usar solução 

glicofisiológica, na proporção 1:1 em um volume de 50 a 120ml\Kg de peso na velocidade de 50ml\Kg\h); 

fase de manutenção (usar solução glicofisiológica, na proporção 4:1 em um volume de  100ml\Kg de peso 

na velocidade de 50ml\Kg\h); fase de reposição (usando partes iguais de SF 0,9% e SG 5% em volumes 

que variam de 30 a 70ml\Kg\dia). 

(E) Plano B, antiemético e antibióticos venosos. 
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29. Em relação às doenças exantemáticas, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) A roséola infantil (exantema súbito) acomete crianças entre seis meses e seis anos de idade, com quadro 

de febre alta e contínua inicialmente, linfoadenomegalia cervical e após três a quatro dias de febre que 

cessa bruscamente, aparece o exantema que se inicia no tronco e disseminam para a cabeça e as 

extremidades. 

(B) O eritema infeccioso apresenta como primeiro sinal o exantema, que se inicia na face concentrando-se 

principalmente na região das bochechas, conhecida como “cara esbofeteada” evolui para os membros 

superiores e inferiores podendo persistir até mais de 10 dias. 

(C) Na rubéola o exantema se inicia na face, espalhando-se rapidamente para o pescoço e tronco atingindo os 

membros dentro de 24 horas. A adenomegalia pode anteceder o exantema em até sete dias. 

(D) Na Mononucleose infecciosa, os sintomas prevalentes são febre, linfoadenomgalia, hepatoesplenomegalia e 

faringoamigdalite. O tipo de exantema é variável e mais evidentes quando se utilizam antibióticos como a 

amicacina e cefalotina. 

(E) O sarampo inicia-se com febre, tosse, cefaleia, mal-estar e prostração. O exantema inicia-se atrás do 

pavilhão auricular, disseminando-se rapidamente para o pescoço, a face e o tronco e atingindo a 

extremidade dos membros por volt do terceiro dia. 

 

30. A Infecção do Trato Urinário (ITU) é uma das doenças mais comuns na Pediatria. Assinale a opção INCORRETA 

para esta patologia. 

 

(A) A febre de origem não determinada e acima 38,5º C em lactentes costuma ser um forte indício de ITU, 

raramente há sintomas ligados ao trato urinário para este grupo etário. 

(B) É mais frequente no sexo feminino no primeiro mês de vida.   

(C) Em recém-nascidos, apresentam-se geralmente quadro séptico, com manifestações inespecíficas como 

irritabilidade, dificuldade de sucção, hipoatividade, hipotermia, ganho de peso insuficiente, anorexia, 

vômitos, pele acinzentada. 

(D) Nos pré-escolares e escolares, a febre é também um sinal muito frequente, mas predominam os sintomas 

relacionados ao trato urinário. 

(E) Nos adolescentes, as sintomas mais comuns são disúria, polaciúria, dor a micção, podendo ocorrer ainda 

urgência miccional, hematúria e febre. 

 

31. Após o término do tratamento da Infecção do Trato Urinário (ITU) e no decorrer da investigação de possíveis 

alterações do trato urinário, a criança deve ser mantida em profilaxia, a qual está indicada nas seguintes 

situações, EXCETO: 

 

(A) durante a investigação morfofuncional do trato urinário, após o primeiro episódio de ITU. 

(B) quando são diagnosticadas anomalias obstrutivas do trato urinário até a correção cirúrgica. 

(C) na presença de válvula de uretra posterior. 

(D) nas crianças que apresentam recidivas frequentes de ITU, mesmo com estudo morfofuncional normais. 

(E) casos leves de Refluxo Vesicoureteral. 

 

32. Criança com 7 anos de idade, sexo masculino, procurou Serviço Médico apresentando quadro de edema 

periorbitário, em membros inferiores e de abdome de início há cerca de 3 dias. Apresentava ainda cefaleia, 

irritabilidade, dispneia, PA = 130 x 87 mmHg, FC = 125 bpm, FR = 45 ipm, oligúria, lesões cicatriciais e em 

atividade de piodermite em membros inferiores.  Considerando o diagnóstico acima, assinale as complicações 

que podem ocorrer neste caso:  

 

(A) Infecção do trato urinário, insuficiência renal crônica e insuficiência cardíaca congestiva. 

(B) Pneumonia por germes encapsulados, celulite e peritonite. 

(C) Congestão cardiocirculatória, encefalopatia hipertensiva e insuficiência renal aguda. 

(D) Encefalopatia hipertensiva, insuficiência renal aguda e pneumonia por germes encapsulados.  

(E) Congestão cardiocirculatória, encefalopatia hipertensiva e insuficiência renal crônica. 
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33. Criança com 5 anos de idade, sexo masculino, procurou Serviço Médico por apresentar quadro de edema de 

início periorbitário, que evolui de forma gradualmente para face, tórax,  membros inferiores, ascite, chegando a 

anasarca,  de início há cerca de 30 dias. Apresentava ainda letargia, adinamia, cabelos escassos, finos e 

quebradiços, PA = 90 x 60 mmHg, FC = 92 bpm, FR = 20 ipm, diurese concentrada. Ausculta pulmonar com 

diminuição do murmúrio vesicular em ambas as bases pulmonares. Considerando o quadro acima, o diagnóstico 

mais provável é:  

 

(A) Doença de Berger. 

(B) Cardite reumática. 

(C) Glomerulunefrite difusa aguda pós-estreptocócica. 

(D) Síndrome nefrótica. 

(E) Pneumonia com derrame Pleural. 

 

34. Considerando o diagnóstico da questão anterior, as alterações a serem encontradas nos exames 

complementares são: 

 

(A) hematúria, proteinúria e leucocitúria no sedimento urinário. 

(B) proteínuria, hipercolesterolemia, hipoproteinemia, hipoalbuminemia. 

(C) complemento sérico (C3) diminuído. 

(D) dismorfismo eritrocitário no exame de urina. 

(E) hematúria, hipercolesterolemia, hipoproteínemia, hipoalbuminemia. 

 

35. Em relação a Febre Reumática, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) Os sinais e sintomas ocorrem de 1 a 3 semanas após o aparecimento da infecção estreptocócica da 

orofaringe. 

(B) A artrite é a manifestação mais frequente e é caracterizada pelo acometimento migratório, fugaz e 

autolimitado de grandes articulações, com duração de 5 a 7 dias em cada articulação sem deixar sequelas. 

(C) A artrite é, em geral, muito dolorosa, apesar de não mostrar sinais inflamatórios intensos ao exame físico, 

apresenta resposta rápida e eficaz aos anti-inflamatórios não hormonais com desaparecimento da dor 

desaparece em 24 horas.  

(D) o acometimento articular atípico pode ocorrer mais raramente e inclui artrite aditiva (envolvimento 

progressivo e simultâneo de várias articulações, sem cessar a inflamação nas anteriores), monoartrite e 

acometimento de pequenas articulações e da coluna vertebral. 

(E) a artrite deve ser tratada com corticoterapia  oral (prednisona na dose de 1 a 2 mg\Kg\dia durante 8 

semanas). 

 

36. Assinale a opção CORRETA em relação à cardite reumática. 

 

(A) A cardite é a manifestação mais temível e é responsável pelas sequelas crônicas, e muitas vezes, 

incapacitantes. 

(B) A ausência de sopro afasta a possibilidade de comprometimento cardíaco. 

(C) A cardite subclínica é encontrada em pacientes com artrite isolada e/ou coreia pura, sem achados 

auscultatórios de lesão valvar, mas com um padrão patológico de regurgitação ao dopplerecocardiograma. 

(D) A cardite moderada apresenta-se com taquicardia persistente e sopro de regurgitação mitral intenso, porém 

sem frêmito, associado ou não ao sopro aórtico diastólico, sinais incipientes de insuficiência cardíaca, 

aumento leve da área cardíaca e congestão pulmonar discreta podem ser encontrados no Rx de tórax. 

(E) A profilaxia secundária regular com a penicilina benzatina previne recorrências da doença e reduz a 

severidade da cardiopatia residual, de modo a prevenir, consequentemente, mortes decorrentes de 

valvopatias severas. 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Timon (SEMS) - Concurso Público – Edital 01/2014 – Cargo: Pediatra 

10 | P á g i n a  

 

37. Um escolar de 8 anos de idade iniciou quadro agudo de mal-estar, vômitos, febre elevada, hiperemia e edema 

de orofaringe com exudato purulento e ainda, gânglios cervicais palpáveis e dolorosos. Baseado no quadro 

acima, o diagnóstico mais provável é: 

 

(A) rinofaringite aguda.     (D)  faringoamigdalite viral. 

(B) faringoamigdalite bacteriana.    (E)  momonucleose infecciosa. 

(C) laringite estridulosa. 

 

38. Em relação à Epiglotite Aguda (Supraglotica), é INCORRETO afirmar que: 

 

(A) consiste em um quadro potencialmente letal de curso agudo e fulminante. 

(B) caracteriza-se por febre alta, irritação da orofaringe, dispneia e obstrução respiratória de rápida progressão. 

(C) o estridor é um achado tardio e sugere uma obstrução quase completa das vias aéreas. 

(D) o diagnóstico requer a visualização de uma epiglote edemaciada, de cor “vermelho-cereja”, visualizada pela 

laringoscopia. 

(E) o tratamento pode ser ambulatorial com antibiocoterapia e anti-histamínicos. 

 

39. A maioria das crianças tem de 4 a 6 Infecções Respiratórias Agudas (IRA) por ano, o que é considerado normal, 

principalmente em áreas urbanas. Cerca de 2 a 3% das IRAS evoluem para infecção do parênquima pulmonar 

(Pneumonia), considerando a Pneumonia na infância uma importante causa de morbimortalidade. Sobre 

pneumonias, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) a presença de estertores creptantes na ausculta pulmonar indica a gravidade do quadro e é um indicativo 

de que o tratamento deve ser hospitalar. 

(B) Em crianças menores de 2 meses de idade, deve-se considerar a frequência respiratória igual ou maior que 

30 irpm como sinal de perigo. 

(C) Quanto mais jovem a criança, excluindo-se os primeiros 2 meses de vida, menor a chance de ocorrência por 

etiologia viral. 

(D) Os agentes etiológicos mais frequentemente encontrados nas pneumonias na faixa etária de 7 meses a 5 

anos de idade são: vírus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, 

Mycobacterium tuberculosis. 

(E) Os vírus mais frequentemente associados as Pneumonias em crianças abaixo de 2 anos são: coronavírus, 

hantavírus, citomegalovírus, vírus Epstein-Barr.  

 

40. Paciente de 10 anos de idade iniciou quadro de cefaleia, mal-estar, febre, adinamia, mialgia, odinofagia, 

rouquidão e tosse coqueluchoide, de forma arrastada há cerca de 3 semanas. Fez uso de amoxicilina + ácido 

clavulanico, sem melhora clínica. A ausculta pulmonar revela a presença de estertores creptantes e sibilância. A 

mãe Informa quadro semelhante em colegas da aula de inglês. Baseado no quadro acima, o diagnóstico mais 

provável é: 

 

(A) Pneumonia viral. 

(B) Pneumonia por Mycoplasma pneumoniae. 

(C) Pneumonia por Chlamydoplila pneumoniae (antiga Chlamydia pneumoniae). 

(D) Pneumonia por Streptococcus pneumoniae. 

(E) Haemophilus influenzae. 

 

41. Em relação às vacinas, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) As vacinas vivas são constituídas de micro-organismos atenuados e provocam infecção similar à natural. 

(B) As vacinas não vivas são constituídas ou obtidas por micro-organismos inativados (coqueluche), toxinas 

inativadas (difteria e tétano), vacinas de subunidades (influenza), de componentes purificados (coqueluche 

acelular), engenharia genética (hepatite B, papiloma), polissacarídeos capsulares (pneumocócica ou 

meningocócica). 

(C) O atual calendário básico de vacinação recomendado pelo Calendário Nacional de Imunizações (PNI) 

consta de 11 vacinas que protegem contra 15 doenças. 
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(D) Em crianças com doenças febris graves ou em uso de imunoglobulina, deve-se aplicar a vacinação 

normalmente de acordo com o Calendário do Nacional de Imunizações (PNI), pois o risco de contrair torna-

se maior.  

(E) São contraindicações de vacinas constituídas de bactérias ou vírus vivos atenuados nas  crianças que 

fazem tratamento com corticoides em esquema imunodepressores em uso durante duas ou mais semanas. 

 

42. Os calendários vacinais são elaborados com base em três aspectos importantes: a situação epidemiológica das 

doenças imunopreviníveis, o conhecimento da resposta imunológica e a operacionalidade (fácil cumprimento e 

compreensão). Considerando o esquema do Calendário Nacional de Imunizações (PNI), assinale a opção 

INCORRETA. 

 

(A) As vacinas BCG e contra a Hepatite B devem ser administradas ao nascer.  

(B) Crianças que fizeram a vacina BCG há mais de seis meses, e que não apresentaram cicatriz vacinal, indica-

se uma revacinação sem necessidade de realização prévia de teste tuberculínico (PPD). 

(C) A primeira dose da vacina contra o rotavírus é aplicada aos dois meses de idade, mas, no máximo, até três 

meses e quinze dias de vida, e a segunda dose aos quatro meses de idade, mas no máximo, até sete 

meses e 29 dias de vida. 

(D) As vacinas contra varicela e hepatite A estão disponíveis nos CRIES e são utilizadas apenas para situações 

especiais, segundo o calendário do PNI. 

(E) A vacina contra influenza é recomendada para crianças entre 1 mês e 24 meses, a recomendação baseia-

se em publicações que relatam a presença da doença nesta faixa etária. 

 

43. Assinale a opção CORRETA que trata da Bronquiolite Viral Aguda. 

 

(A) Ocorre com maior frequência em meninas na faixa etária de 3 a 6 anos de idade. 

(B) Crianças mais velhas apresentam quadro clínico mais grave, devido à acentuação do edema bronquiolar. 

(C) O vírus sincicial respiratório é o agente etiológico mais frequentemente encontrado. 

(D) O tratamento deve pode ser feito em UTI Pediátrica, utilizando antibióticos e corticoterapia venosa. 

(E) A coinfeçção com o coronavírus pode ser mais grave que a monoinfecção. 

 

44. A Otite Média Aguda (OMA) é uma das patologias infecciosas mais prevalentes na prática pediátrica e continua 

representando um desafio pela decisão diagnóstica. Considerando os fatores que apoiam o tratamento de rotina 

com drogas antimicrobianas nas OMA, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) As bactérias patogênicas são responsáveis pela maioria dos casos. 

(B) A melhora dos sintomas e a resolução da infecção ocorrem mais rapidamente e de forma mais constante 

com tratamento antimicrobiano. 

(C) O tratamento antimicrobiano rápido e adequado pode prevenir o desenvolvimento de complicações 

supurativas 

(D) A mastoidite aguda é uma complicação da OMA causada por germes tais como Streptococcus Pneumoniae, 

Haemophilus influenzae não tipável e Pseudomonas aeruginosa. 

(E) A OMA é mais frequente em crianças escolares e adolescentes. 

 

45. Criança de 4 anos de idade, sexo masculino, iniciou quadro de erupção cutânea em região de pé direito, 

extremamente pruriginosa, de aspecto serpiginoso e linear há cerca de 7 dias. A mãe informa que a família 

esteve de férias na praia e o quadro da criança surgiu quando chegaram da viagem. O diagnóstico mais provável 

é: 

 

(A) Miíase.   

(B) Piodermite.    

(C) Larva Migrans Cutânea. 

(D) Escabiose. 

(E) Tinea corporis. 
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46. Considerando o diagnóstico da questão anterior, a conduta terapêutica mais adequada é: 

 

(A) ivermectina ou permetrina. 

(B) enxofre precipitado + loção de permetrina. 

(C) albendazol ou tiabendazol oral + tiabendazol creme. 

(D) penicilina benzatina + enxofre precipitado. 

(E) penicilina benzatina + dexametasona creme+ prednisona. 

 

47. A conduta diante de um bebê de 5 meses de idade em aleitamento materno exclusivo e cuja a mãe contraiu 

Sarampo é: 

 

(A) manter aleitamento materno normalmente e observar o bebê. 

(B) usar imunoglobulina no bebê e isolar a mãe durante os primeiros 4 dias da doença. 

(C) instituir terapia antiviral com aciclovir em dose terapêutica para a mãe e em dose profilática para o bebê.  

(D) usar vacina do sarampo para o bebê e isolar a mãe durante os primeiros 7 dias da doença. 

(E) suspender definitivamente o aleitamento materno do bebê, pois a mãe permanecerá transmitindo a doença 

por, pelo menos, 6 meses.   

 

48. Pré-escolar de 3 anos de idade foi levado pela sua mãe ao ambulatório do pediatra apresentando quadro de 

febre de 38
o
C, coriza espessa, tosse produtiva iniciadas acerca de 5 dias. Foi diagnosticado pneumonia e 

medicado com Amoxicilina. Retornou para avaliação após 72 horas, com regular estado geral, porém sem 

melhora do quadro, apresentando-se febril, dispneico, tiragem subcostal com FR: 41imp, FC: 92bpm. Na ocasião 

realizou RX de tórax que mostrou borramento do contorno cardíaco à direita com discretas condensações peri-

hilares do mesmo lado, além de discreto derrame pleural à direita. Baseado do quadro relatado, o provável 

agente etiológico é: 

 

(A) vírus sincicial respiratório.    (D)  Stafiloccocus áureos. 

(B) Hemophilus influenzae.    (E)  vírus Epstain-Barr. 

(C) Streptococcus pneumoniae. 

 

49. A adolescência é o período da vida no qual ocorrem transformações biopsicossociais, com características 

próprias da idade. Em relação ao Adolescente assinale a opção CORRETA. 

 

(A) A presença de assimetria entre as mamas no sexo feminino pode indicar disfunção hormonal e quando 

detectada, a adolescente deve ser encaminhada imediatamente ao mastologista. 

(B) A ginecomastia puberal no sexo masculino é desencadeada pelo aumento da sensibilidade da glândula 

mamária ao estrógeno ou pelo desequilíbrio da relação estrógeno/andrógeno, que deve ser corrigida 

através de terapia hormonal.  

(C) O desenvolvimento do sistema nervoso é completado neste período. 

(D) O estirão puberal feminino é mais tardio quando comparado ao do sexo masculino. 

(E) A ginecomastia puberal no sexo masculino geralmente é autolimitada e benigna, costuma desaparecer até 

24 meses, a conduta na maioria das vezes é expectante.  

 

50. A Varicela (Catapora) é uma doença infecciosa cosmopolita causada pelo vírus da varicela-zóster, do grupo 

herpes. Considerando a importância da doença na faixa etária pediátrica, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) A transmissão da doença ocorre por aerossol, contágio direto e pela transmissão vertical. 

(B) O tempo de contágio ocorre do décimo dia após o contato até a formação de crosta de todas as lesões. 

(C) A pneumonite intersticial na Varicela pode evoluir para insuficiência respiratória, às vezes fatal, nas crianças 

imunodeprimidas é a causa mais importante de óbito. 

(D) O exantema é o sinal mais tardio da doença em crianças, mas, eventualmente, pode-se notar febre e mal-

estar. 

(E) A encefalite é uma complicação grave que pode ocorrer entre três a oito dias após o início do exantema e 

manifesta-se por ataxia, sonolência, coma e hemiplegia, podendo deixar sequelas. 


